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 أوال: معلومات املادة :

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج

  الوطنيةالسياحة إلى مدخل 

 املادة:أوال: معلومات 

 1603119 رقم املادة: مدخل إلى السياحة الوطنية اسم املادة:

 ساعات 3 ملعتمدة:اعدد الساعات  العلوم اإلجتماعية الكلية:

 ال يوجد )إن وجد(: املتطلب السابق اآلثار والسياحة القسم:

  املحاضرة: وقت   :الفصل الدراس ي

 د. مسلم رشد الرواحنة سم املدّرس:ا  العام الجامعي:

 الساعات املكتبية:

  االثنين، األربعاء  األحد، الثالثاء

 ثانيا: الوصف العام للمادة :

 ادة عىى ععرفف الطلةة بالسياحة والساح  لةة املتتضمن                  
 
السياحة ملحة تارفخية عامة عن نشؤ  الطلةةواعطاء  ،ومعنا

الوعي السياحي عند  وقيامها وكيفية تنميةفي عوامل تطوفر السياحة  ومقوماته والةحثاهميته  العلم، ومدى وتطور هذا كعلم،

 األردنيةالسياحة  والتعرفف بأنواع معها.التعامل  وكيفية  ةية للسياحة؛والسلااليجابية  وبيان االثار  الطالب واملواطن؛

السنة و سةل جذب السياح ؛ ومدى و االماكن السياحية التي عشتمل عليها ، و عناصر قيام صناعة سياحية متكاملة عىى مدار  

عرف املساق الطلةة ي  و كيفية النهوض بها ، ع السياحة ثير السياحة عىى االقتصاد الوطني و مدى اهلية القوى العاملة في قطاتأ

اقع السياحية وخصوصيتها في العالم وطرق عسوفقها وتروفجها ألهداف السياحة الداخلية والخارجية،  وطةيعة عىى أهم املو

القتصاد في العمل . وطرق تموفل املشاريع السياحية و تحليل مدى ربحيتها بما يدعم ا هاو اسةاب نجاح عمل املؤسسات الحلية 

 الوطني و يعزز من االنتماء الوطني . 

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 

  للسياحة .الطالب باملفاهيم العامة ععرفف 

  اقع السياحية في األردن.ععرفف الطالب  بنشأة السياحة وتطورها، وأهم املو

  كموقع جةرافي استراتيجي سياحي عىى خارطععرفف الطلةة بمدى اهمية االردن 
 
 ة العالم سياحيا

 األردن  الحضارات التي ععاقةت عىى ارضععربف الطالب ب. 

  اإلجماليععرفف الطالب بمدى اهمية السياحة في االقتصاد الوطني االردني و مدى مساهمتها في الناتج القومي . 
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 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة:

  حياة االقتصادية.السياحة في األردن وأهميتها في الإملام الطلةة بطةيعة 

 .زفادة الوعي في املجال السياحي 

 .اقع السياحية ومعاملة السياح بشكل الحق  أهمية دور املواطن  في الحفاظ عىى املو

 

 :خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع عةطيتها  االسةوع

 بمفرداتتوزيع الخطة الدراسية والتعرفف  - 1-2
 املادة.

 ما هية السياحة ، الساح  ، الزاحر ، املتنزه. -
-  

 
 ملحة تارفخية عن نشؤ السياحة و تطورها عامليا

  
 
   و عربيا

 
  .و وطنيا

 1994هدى سيد لطفي :السياحة  النظرفة و التطةيق   -
  1994مروان السكر : السياحة مضمونها و اهدافها  -
 2000احة الياس سراب: مةادئ السي و  الظاهر نعيم  -

 

 العوامل التي عساهم في طول أو قصر  - 2-3
 مدة اإلقامة. -
 االشخاص الذين ال تنطةق عليهم صفة الساح . -
 اهمية السياحة و مقوماتها . -
 

 م 2000 -1997ماهر توفيق :صناعة السياحة  -
 1994هدى سيد لطفي :السياحة  النظرفة و التطةيق   -
ور اجتماعي عىي عةاس دندراوي : صناعة السياحة من منض -

1995 
-  

 عناصر صناعة السياحة. - 4-5
 عوامل تنمية الوعي السياحي . -
 للسياحة . االثار االيجابية و السلةية -

 عىي عةاس دندراوي : صناعة السياحة من منضور اجتماعي  -
 م 2000 -1997ماهر توفيق :صناعة السياحة  -
 خالد مقابلة و فيصل الحاج ذيب : صناعة السياحة في االردن -

 املنظمات العاملية: - 5-6

 شروط إنشائها: -

 دور أجهزة املنظمات العاملية.  -

 املنظمات العاملية التي ععنى باملجال السياحي : -

 شروط االنتساب لها: -

 مهامها:أهدافها و  -

  1994مروان السكر : السياحة مضمونها و اهدافها  -
 2000الياس سراب: مةادئ السياحة  اهر و ظنعيم ال -
 شركات السياحة و وكاالت السفر.عةد الرحمن سليم :  -

املؤسسات والهيئات اإلقليمية التي ععنى باملجال  - 7-8
 السياحي.

 

 
 1994هدى سيد لطفي :السياحة  النظرفة و التطةيق   -
عىي عةاس دندراوي : صناعة السياحة من منضور اجتماعي  -

1995 
  1994مروان السكر : السياحة مضمونها و اهدافها  -

الهيئات املحلية التي ععنى باملجال املؤسسات و  - 9-10
 السياحي.

 أهدافها: -

 مهامها: -

من  للمنشآت السياحية: -
 
 الشهادات التي ت

 1994هدى سيد لطفي :السياحة  النظرفة و التطةيق   -
 1994مروان السكر : السياحة مضمونها و اهدافها  -
عىي عةاس دندراوي : صناعة السياحة من منضور اجتماعي  -

1995 
 

عةد اإلله ابو عياش ، وآخرون،  مدخل إلى السياحة في  ياحة األرنيةالس - 11-12
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 مقوماتها وعناصر الجذب السياحي -
 التسهيالت والخدمات -

 .2007، االردن
 2008في االردن سماوي : السياحة وحابس  -
 خالد مقابلة و فيصل الحاج ذيب : صناعة السياحة في االردن  -

 أنماط السياحة وأنواعها: - 13-14

اثر السياحة عىى االقتصاد الوطني و تنمية املجتمع  -
 املحىي .

 جمال الوحيدي : القوى العاملة في القطاع السياحي. -
 2008في االردن سماوي : السياحة وحابس  -
 1994حابس سماوي : السياحة و االستجمام في االردن  -
 خالد مقابلة و فيصل الحاج ذيب : صناعة السياحة في االردن  -

اقع السياحيه في االردن و طةيعتها و طرق عسوفقها امل - 15-16 و
 
 
   محليا

 
 . وعامليا

 .القوى العاملة في قطاع السياحة و كيفية النهوض بها -
 دور املواطن األردني في السياحة األردنية -

 2008في االردن سماوي : السياحة وحابس  -
 1989محسن الخضيري :التسوفق السياحي  -
 ة في القطاع السياحي.جمال الوحيدي : القوى العامل -
 1994حابس سماوي : السياحة و االستجمام في االردن  -
 خالد مقابلة و فيصل الحاج ذيب : صناعة السياحة في االردن  -
  1994مروان السكر : السياحة مضمونها و اهدافها  -

 :سادسا: طراحق واستراتيجيات التدريس 

 

 الطراحق واالستراتيجيات والوساحل

 ي : الجانب النظر  - 

اقع ، والتعرف عليها وعىى منجزاتها الحضارفة األردنويشمل دراسة أهم الحضارات التي سادت في  ، ودراسة أهم املو

 السياحية وأنماط السياحة األردنية.

 الجانب العمىي التطةيقي: - 

 .للتعرفف بالسياحة األردنيةعرض أفالم وبرامج وثاحقية للطلةة، واستخدام وساحل ايضاحية 

 :عا : استراتيجيات التقوفم ومواعيدهاساب

 

 طةيعة مهمة التقييم االسةوع املستحق والتارفخ رقم التقييم

)مثال: اختةار أول،  اختةار قصير،  أو 

 مشاركة، عرض تقديمي ، تقارفر (

نسةة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 % 25 اإلختةار األول  االسةوع السادس 1

 % 25 اإلختةار الثاني عشر االسةوع  الثاني 2

 % 50 اإلختةار النهائي  16و  15االسةوع  3

 (%100) املجموع الكىي
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 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوفة:

 املصادر الرحيسة املطلوبة:    -1

 

 مدينة ودار النشر اسم املرجع السنة اسم املؤلف

 ة الثقافةعمان: وزار  السياحة في االردن 2008 حابس سماوي 

 عمان: مؤسسة الوراق مدخل إلى السياحة في االردن 2007 عةد اإلله ابو عياش ، وآخرون

 عمان: دار واحل للنشر     صناعة السياحة في االردن  1982 خالد مقابلة و فيصل الحاج ذيب

 عمان: دار البركة مةادئ السياحة  2000 اهر و الياس سرابظنعيم ال

 ثانوفة  :الكتب واملراجع ال -2

 عمان: دار مجدالوي  السياحة مضمونها و اهدافها   1994 مروان السكر

 القاهرة: الشركة العربية السياحة  النظرفة و التطةيق   1994 سيد لطفي، هدى

 وكاالت السفر شركات السياحة  1983 عةد الرحمن، سليم
 

االسكندرفة: مؤسسة الثقافة 

 الجامعية

 تاسعا : إرشادات عامة:

 سياسة الحضور والةياب،التةيب عن االمتحانات، املشاركة الصفية، التقارفر و األوراق الةحثية

الحضور والةياب 
 : 

 

، وزمن املحاضرة هو ساعة واحدة، وعليه:
 
اقع ثالث محاضرات أسةوعيا  هذا املساق يدرس  بو

 ( ست محاضرات.6يسم  للطالب بالتةيب ) -1
 ( ثمن مجموع الساعات املقررة للمادة:8/1محاضرات  أي أكثر من ) ( ست6إذ عةيب الطالب أكثر من ) -2

( % 35إذا كان غيابه دون عذر مقةول يحرم الطالب من املادة وترصد له عالمة الحد األدنى وهي ) -
 أي  راسب ما لم يكن قد انسحب من املادة خالل فترة االنسحاب املسموح بها.

ربع مجموع الساعات املقررة ¼ ( يتجاوز الةياب بعذر عن) إذ كان غيابه بعذر  مقةول فال يجوز أن  -
  من املادة.

 
 أي ثالث محاضرات ويعد الطالب حينها منسحةا

-  
 
 مشروعا

 
يعد عةيب الطالب ممن يمثلون الجامعة بمهمات رسمية داخلية أو خارجية  عةيةا
وز غياب الطالب بموجب إشعار خطي من عميد شؤون الطلةة، وفي جميع الحاالت يجب أن ال يتجا

 ربع الساعات املقررة للمادةأي  ثالث محاضرات.¼ (  عن) 

التةيب  عن 
 اإلختةارات:

 

 إذا عةيب الطالب عن اإلختةار األول أوالثاني: -1
 إذا كان غيابه دون عذر مقةول ترصد له عالمة صفر في ذلك االختةار . -
س املادة خالل ثالثة ايام من زوال إذا  كان غيابه بعذر مقةول فعليه تقديم ما يثبت عذره ملدر  -

 العذر ليتسنى  ملدرس املادة عقد اختةار  ععوفض ي للطالب.
إذا عةيب الطالب عن اإلختةار النهائي ترصد له مالحظة )غير مكتمل(، وعىى الطالب تقديم عذر رسمي  -2

حال تم قةول  لعمادة كلية العلوم االجتماعية خالل مدة أقصاها اسةوع من تارفخ عقد اإلختةار، وفي
ذلك العذر يتم عقد اختةار ععوفض ي له في االسةوع الثاني من بداية الفصل الدراس ي الذي يليه، 

 وبخالف ذلك ترصد له وحدة القةول والتسجيل عالمة صفر في اإلختةار الذي عةيب عنه.

 املشاركة الصفية:
 

 في القاعة الصفية وأن يشارك ز  -
 
مالءه في طرح االسئلة يجب عىى الطالب أن يكون متفاعال

 واالستفسارات املختلفة، وأن يقوم بمراجعة القراءات واملراجع املتعلقة باملساق. 


